
Mail nieczytelny? Zobacz w przeglądarce.

Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Śniadanie NGO –

Biznes, które odbędzie się w wersji on-line 30 stycznia br. na platformie ZOOM.Jest to cykl

spotkań mających na celu integrację przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu,

wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiających nawiązywanie partnerstw oraz

realizację wspólnych inicjatyw i projektów. Śniadania mają charakter integracyjno-

edukacyjny.

Czytaj więcej

NASZE RELACJE

Zarządzanie zrównoważonym rozwojemZarządzanie zrównoważonym rozwojem

w sektorze publicznymw sektorze publicznym

Z inicjatywy Grupy roboczej ds. społecznie

odpowiedzialnej administracji zorganizowano

konferencję on-line pn. „Zarządzanie

zrównoważonym rozwojem w sektorze

publicznym”, która odbyła się 15.01.2021 r.

Podczas konferencji zostały poruszono m.in.:

stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju

w działaniach administracji publicznej (...).
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Zrównoważony rozwój miast w PolsceZrównoważony rozwój miast w Polsce

12 stycznia 2021 r. mieliśmy okazję
uczestniczyć w zorganizowanym przez United

Nations Association Poland, pierwszym

panelu wideokonferencji w pn.

„Zrównoważony rozwój miast w Polsce – od

teorii do praktyki” poświęconej

przedstawieniu stworzonego we współpracy z

osiemnastoma miastami w Polsce raportu

przedstawiającego działania wdrażane przez

nie w myśl Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Czytaj więcej

Zrównoważony rozwój i społecznaZrównoważony rozwój i społeczna

odpowiedzialność organizacji – rolaodpowiedzialność organizacji – rola

NGONGO

Na rynku lektur w zakresie społecznej

odpowiedzialności, pojawiła się publikacja

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

pn. “Zrównoważony rozwój i społeczna

odpowiedzialność organizacji. Przewodnik dla

administracji centralnej”, pod redakcją L.

Anam, P. Zygier, A. Saczuk i CSRinfo.
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KONKURSY

Granty WyszehradzkieGranty Wyszehradzkie

Program Grantów Wyszehradzkich

Międzynarodowego Funduszu

Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty

rozwijające współpracę krajów należących do

Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Celem

Funduszu jest wspieranie współpracy krajów

z Grupy Wyszehradzkiej, z położeniem

nacisku na cztery aspekty: innowacyjność,

wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony

rozwój.
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Międzynarodowy Fundusz WyszehradzkiMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

- Strategiczne Granty- Strategiczne Granty

Celem programu jest wspieranie

długoterminowych projektów instytucji ze

wszystkich czterech krajów Grupy

Wyszehradzkiej. Projekty powinny 

koncentrować się na współpracy na poziomie

lokalnym, mając na celu zacieśnienie już
nawiązanych kontaktów, a także rozwijanie

nowych inicjatyw.
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DOŁĄCZ DO NAS

W związku z rozwojem działalności Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, w ramach

wolontariatu długoterminowego do naszego zespołu poszukujemy:

 1. Specjalisty/-ki ds. social media i komunikacji

 2. Specjalisty/-ki ds. współpracy z biznesem

 3. Specjalisty/-ki ds. zrównoważonego rozwoju

Czytaj więcej

ZNAJDZIESZ NAS:   

NASZA MISJA

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.Dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać.
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